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कुण्या एके काळी आयलडंमध्ये भाग्य 
सूययप्रकाशासारिं मोित होतं आखि विपुल 
प्रमािात ममळत होतं. याचं शे्रय जात होतं 
लेपरेकॉन (आयरीश लोककथेतील अद्भतू िुजा 
मांत्रत्रक) लोकांना. पि मग लोभी लेपरेकॉनच्या 
राजाने मंत्र म्हिून भाग्य सीलबंद करुन ठेिलं. 
भाग्याविना संपूिय देश ननराश झाला.    

याच काळात आयलडंमध्ये फियोना नािाची 
मुलगी राहात होती. लेपरेकॉन राजाकडून भाग्य 
प्राप्त करिं कठीि आहे, हे ती जाित होती. पि 
फियोना चतुर होती – आखि काही िेळा मुलींकड े
असं चातुयय असिं िूप गरजेचं असतं.  
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कुण्या एके काळी आयलडंमध्ये भाग्य हे सूययप्रकाशासारिंच 
मोित आखि विपुल प्रमािात ममळत असे. भाग्य हिेत तरंगत 
असे आखि कुिीही गरज लागेल तवे्हा मूठभर भाग्य हिेतून 
काढून घेऊ शकत असे. हे बरंचसं लेपरेकॉन (आयरीश 
लोककथेतील अद्भतू िुजा मांत्रत्रक) लोकांमुळे शक्य होत असे. 
कारि त ेभाग्य बनित असत, गाय जशी दधू बनित ेतसंच!  



एकदा आयलडंमध्ये मोठ्या आकाराचे लोक आले. त े
एिढे मोठे होत ेकी कुठेही गेले तरी भाग्य तयांच्यासोबत 
सतत चचकटलेलं असे.  

“काहीतरी करायला पाहहजे,” लेपरेकॉनच्या राजाने ननियय 
घेतला. “या मोठ्या लोकांना आपल्या भाग्याचं शोषि करू 
देिं योग्य नाही. मग आपल्यासाठी काय उरेल?” 



राजाच्या आदेशानुसार, लेपरेकॉन लोकांनी सोनेरी धाग्यांचं 
जादईु जाळं वििलं. मग एकदा भर उन्हाळात संध्याकाळी, भाग्य 
आपल्या मशिरस्थानी असताना, तयांनी सगळं भाग्य जाळ्यात 
पकडून गोळा केलं. हे भाग्य तयांनी राजाच्या मसहंासनाजिळ 
असलेल्या ओक िकृ्षाच्या लाकडी पेटाऱ्यात बंद केलं. आता राजा 
तयाला िाटे्टल नतथे आखि िाटे्टल तवे्हा हे भाग्य िाटू शकत होता.  



पि लेपरेकॉन लोकांनी केलेलं हे काम तयांनाच 
नुकसानकारक ठरलं. तयांनी हिेत तरंगिारं सगळंच भाग्य तया 
पेटाऱ्यात सीलबंद केलं होतं.  

तयामुळे आयलडंची भूमी मोठ्या संकटात सापडली. 
कोंबडयांनी अंडी देिं बंद केलं, गायीनंी दधू देिं थांबिलं आखि  
मातीत रुजिलेले बटाटे सडून गेले.  



याच काळात आयलडंमध्ये फियोना नािाची एक मुलगी राहात 
होती. भाग्याची कमतरता लेपरेकॉन लोकांच्या कृतयामुळे ननमायि 
झाली होती, हे नतने ओळिलं. म्हिजे िक्त लेपरेकॉन लोकच 
तयांच्या देशाला पुन्हा भाग्य बहाल करू शकत होत.े     

पि लेपरेकॉनकडून भाग्य परत ममळििं, हे म्हिजे दगड वपळून 
पािी गाळण्यासारिं जजकीरीचं काम होतं. हे काम अशक्य नव्हतं, 
पि तयासाठी क्षमतपेेक्षा जास्त बळ असायला पाहहजे. काहीिेळा 
चातुयय हे बळापेक्षा जास्त उपयोगी ठरतं.  



 फियोनाने आपल्याकडच्या मशल्लक पशैातनू एक गाय आखि काही कोंबडया विकत 
आिल्या. दररोज सकाळी आखि संध्याकाळी, ती गायीला शतेात नेऊ लागली. नतथनू 
ती बाहेर येई तेव्हा नतच्यासोबत दोन बादल्या काठोकाठ भरलेलं पाढंरंशभु्र चनु्याचं 
पािी असे.  

“होय, ही िपू चागंली गाय आहे,” कुिी विचारलं तर फियोना म्हित असे. “अशी 
गाय ममळाली हे माझ ंभाग्यच आहे.”  

लिकरच, अििा पसरू लागल्या  - लोकांकड ेभाग्याची कमतरता आहे, मग 
फियोनाकड ेएिढं बादल्या भरून भाग्य कुठून आलं?   



दररोज सकाळी फियोना कोंबडयांच्या िुराडयात जात असे आखि 
सोबत तट्ट िुगलेली बंद टोपली घेऊन बाहेर येत असे.  

“माझ्या कोंबडया िूप समाधानी आहेत,” नतने शेजाऱ्यांना 
सांचगतलं. “माझ्याकड ेअशा कोंबडया आहेत, हे माझं भाग्यच आहे.” 

लिकरच अििा पसरल्या - इतरांकड ेभाग्याची कमतरता 
असताना फियोनाकड ेमात्र टोपली भरभरून भाग्य आहे! 

मग फियोनानो आपल्या बागेत िोदकाम सुरू केलं. तयातून 
ननघालेली मातीची ढेकळं नतने आपल्या ढकलगाडीत भरली.   

“हे िषय बटाटयांसाठी बरं गेलं नाही,” फियोनाने येिाऱ्याजािाऱ्या 
लोकांना सांचगतलं. “तरीही, मी भाग्यिान आहे की माझ्याकड े
गरजेपुरतं आहे.” 

आता अििांना जिू पंिच लागले – इतर लोकांकड ेभाग्याची 
कमतरता आहे आखि फियोनाकड ेमात्र ढकलगाडीएिढं भाग्य आहे!  



फियोनाच्या भाग्याची बातमी लेपरेकॉन राजापयतं पोहोचली.  

एकदा फियोना हहरव्या कुरिामध्ये चालत होती. अचानक नतला 
आपि िुजा लोकांनी घेरलो गेलो आहोत, असं जाििलं. एकाच क्षिात 
तयांनी नतच्या स्कटयची कडा धरली आखि त ेगोल गोल िेऱ्या मारू 
लागले. स्कटय गुडघयांिर लपेटला जाऊ नये म्हिून फियोना िळली. ती 
िळताक्षिी, नतच्या डोळ्यांसमोरचं दृश्य धूसर झालं. नतला स्पष्ट हदसू 
लागलं तवे्हा आपि जममनीच्या िाली लेपरेकॉन राजाच्या मसहंासन 
िोलीत आहोत, असं हदसलं.  



ती िोली म्हिजे एक आमलशान गुहा होती. तयात उंच गॅ्रनाईटच्या 
मभतंींिर महागडी नक्षीदार कापडी चचत्र ंटांगली होती. िरशी दाचगन्यांनी 
सजिलेली होती. मशाली आखि मेिबत्तयांच्या प्रकाशात सगळं चमकत होतं 
आखि मधुर संगीत िाजत होतं. फियोनाच्या समोरच मसहंासनािर लेपरेकॉन 
राजा बसला होता. राजाने फियोनाला िूि करून जिळ बोलािलं. फियोना 
पुढे गेली. नतने सभोिती पाहहलं. नतचे डोळे लपिून ठेिलेलं भाग्य शोधत 
होत.े नतला िात्री होती की राजाने भाग्य आपल्या अगदी जिळ ठेिलं 
असिार. फियोनाने राजाला अमभिादन केलं तवे्हा नतला ओकच्या लाकडाचा 
पेटारा हदसला. पेटारा थोडा चमकत होता, कारि तया जादईु पेटाऱ्याला 
एिाद्या मंत्रानेच सीलबंद करिं शक्य होतं. हे जगजाहीर होतं की कोितंही 
कुलूप िार काळ भाग्याला बंद ठेिू शकत नाही.  

“आपल्याला माझ्याकडून काय पाहहजे?” फियोनाने विनम्रतेने विचारलं.  

राजाने आढ्यतनेे विचारलं, “तुला तुझं भाग्य कुठून ममळतं? कोि देतं त े
तुला आखि का?” 



त ु

फियोनाचे डोळे ननरागसपिे मोठे झाले. “माझ्याकड ेकोितंही 
भाग्य नाही,” नतने स्पष्ट केलं. “िरंच, याक्षिी मी लेपरेकॉन 
लोकांची बंदी आहे. यालाच भाग्य म्हिायचं असेल तर तुम्ही त े
काढून घेऊ शकता.” 

“तू ठामपिे म्हितयेस का की तुझ्याकड ेभाग्य नाही?” 
राजाने भुिई उंचािून विचारलं. “ठीकाय, आपि चाचिी घेऊया. 
तू िोटं बोलतयेस असं मी मसद्ध केलं तर मशक्षा म्हिून 
तुझ्याकड ेअसलेलं सगळं भाग्य मी हहरािून घेईन आखि बाकी 
भाग्यासोबत ठेिून देईन,” असं म्हिताना राजाचे डोळे 
पेटाऱ्याकड ेिळले.   

फियोनाला थोडा राग आला. “हा काही चांगला सौदा नाही,” ती म्हिाली, 
“तरीही मी ननयमांना मानते. मी चाचिीत िोटी पडले तर मला मशक्षा, दंड 
व्हायलाच हिा. पि मी िोटं बोलले नाही, मी िरी आहे हे मसद्ध झाल ंतर 
आपल्याला माझी एक इच्छा पूिय करािी लागेल.” 

राजाने नजर नतरकी केली. “मान्य,” तो धूतयपिे म्हिाला, “जर चाचिीत 
मी िोटा ठरलो तर तुझ्याकड ेअसलेल्या भाग्याइतक्या फकमतीची तुझी इच्छा 
मी पूिय करीन.” 

फियोना जाित होती की राजा नतला िसित आहे. पि एक चतुर मलुगी 
लेपरेकॉन राजाची चलािी तयाच्यािरच उलटिू शकते. नतने पेटाऱ्याकड ेएकिार 
पाहहल ंआखि                              हसत हसत मान डोलािली.   



मग करारपत्र करण्यात आलं. राजाच्या इशाऱ्यानुसार, एका 
जादगुाराने टेबल आिलं आखि तयािर तीन संुदर मशपंले ठेिले. एका 
मशपंल्यािाली तयाने एक सोन्याचं नाि लपिलं. मग तयाने नतन्ही 
मशपंले इतक्या िेगाने िर-िाली, डािी-उजिीकड ेफिरिले की आधीचा 
कोिता मशपंला आता कुठे आहे, हे कुिालाही सांगता आलं नसतं.  

“आता,” राजा म्हिाला. “सोनं कुठे आहे?”  

योग्य मशपंला ननिडण्याची शक्यता एक-ततृीयांश इतकी होती. 
चांगलं भाग्य असिाऱ्या व्यक्तक्तला दरिेळीच सोनं सापडलं असतं. 
थोडसंं भाग्य असलेल्या व्यक्तीला कधीकधीच सोनं ममळालं असतं. पि  
हा िेळ अनेकिेळा िेळूनही फियोनाला सोन्याचं नािं काही सापडलं 
नाही. जिू काही नतचं भाग्यच नव्हतं.  



“आििी एक चाचिी,” राजाने आदेश हदला.  

एक लेपरेकॉन हापय िाद्य आिण्यात आलं. लेपरेकॉन िाद्य हे 
िाजििाऱ्याच्या भाग्याच्या आधारे धुन बनितं. भाग्य चांगलं 
असेल तर नुसतया तारा छेडून चांगली धुन बनते. भाग्य कमी 
असेल तरीही व्यक्ती एिादी साधीशी धनु िाजिू शकत.े पि 
फियोनाच्या हातात आल्यािर त ेिाद्य बेसूर झालं. नतने तारा 
कशाही छेडल्या, िाजिल्या तरी तयातून िक्त ककय श आिाजच 
बाहेर ननघू लागले.   

राजा थरथरला आखि क्रोधीत झाला. तयाने काय चूक केली 
असािी? कदाचचत शेिटची चाचिी तो िरा आहे, हे मसद्ध करेल.  

“बुवद्धबळाचा पट आिा!” तयाने आदेश हदला.  

तो आखि फियोना पटाच्या दोन बाजंुना एकमेकांसमोर बसले. 
राजाने सुरुिातीची चाल िेळली. राजाला कुिी हरिेल असं कुिालाही 
िाटत नव्हतं कारि तयाच्याकड ेभाग्य भरभरून होतं. पि चांगलं 
भाग्य असलेली व्यक्ती काहीिेळ तरी तयाच्यासमोर हटकू शकली 
असती. कमी भाग्य असलेली व्यक्तीसुद्धा दोन-चार चांगल्या चाली 
िेळू शकली असती.  

राजाने हरण्याची पराकाष्ठा केली. तरीही फियोना दोन ममननटांच्या 
आतच िाईट पद्धतीने हरली.  



राजाने हैराि होऊन नतच्याकड ेपाहहलं. “तुझ्याकड ेतर 
काहीच भाग्य नाही!” तो म्हिाला. “पि मग दधू, अंडी 
आखि बटाटे कसे ममळाले तुला?” 

फियोनाने उसासा टाकला. “जर मी माझी दधुाची बादली 
चुन्याच्या पाण्याने भरली, अंडयाची टोपली िळांनी भरली 
आखि ढकलगाडी दगडांनी भरली तर कुिाला आके्षप आहे 
का? मी आपल्याला सांचगतलं की माझ्याकड ेभाग्य नाही 
आखि मी िोटं बोलले नाही. आता माझी इच्छा असलेली 
गोष्ट मला द्या आखि मला घरी जाऊ द्या.” 

राजाने सािकाश मान डोलािली. “िरंच, तुझी इच्छा पिूय 
करण्याचं मी िचन हदलं होतं तुला. पि तुझ्याकड ेअसलेल्या 
भाग्याइतक्याच फकंमतीची तुझी इच्छा मी पूिय करीन, असं 
मी म्हिालो होतो. तुझ्याकड ेभाग्य नाही, हे तू आत्ताच मसद्ध 
केलंयस. तयामुळे तू आता एिढीच इच्छा मागू शकतसे – 

काहीच नाही!” 



राजा स्ित:च्या चातुयायिर हसला. कारि तयाचा तकय  कराराच्या मयायदेत बसत 
होता. पि मग तयाचं हस ूडगमगल,ं कारि फियोनासदु्धा हसत होती.  

“मग मी काहीच नाही ही इच्छा मागू शकते ना?” नतने विचारल.ं  

गोंधळून राजाने मान डोलािली.   

“मग मला एक भोक हिंय,” फियोना बोल ूलागली. “भोक म्हिजे काहीच 
नाही असतं ना! तीच तर माझ्या इच्छेची फकंमत आहे. मला अस ंभोक द्या जे 
कधीच नाहीस ंहोिार नाही. तया लाकडी पेटाऱ्याच्या झाकिाचं भोक मला द्या!” 

अस ंम्हित नतने राजाच्या मसहंासनाजिळ ठेिलेल्या भाग्याच्या लाकडी 
पेटाऱ्याकड ेबोट दाििल.ं  

योग्य पद्धतीने मागण्यात आलेल्या इच्छेचा कधी अस्िीकार करता येत नाही. 
लगेच पेटाऱ्याला एक भोक हदस ूलागलं आखि तयातून भाग्य बाहेर ननसटू लागल.ं  



राजा रागाने लालेलाल झाला. पि आता तो करू तरी काय 
शकिार होता? तयाने करार केला होता आखि तो तयाला 
पाळािाच लागिार होता. राजाने रागारागात आपला हात 
हलिला, ज्यामुळे फियोना एका भोिऱ्यात गरगरू लागली. नतने 
डोळे उघडले तवे्हा ती पुन्हा कुरिात होती आखि सूयय 
डोंगराआडून उगित होता. आज नतला सूयायची फकरिं थोडी 
जास्तच चमकताना हदसली आखि गित रोजच्यापेक्षा जास्तच 
हहरिंगार भासल.ं  



आखि याच कारिामुळे, तया हदिसापासून आजपयतं, 
तुम्हाला आयलडंच्या आसपास नेहमी काही भाग्य मुक्तपिे 
भटकत असताना हदसेल. कारि पेटाऱ्याला आजही भोक आहे 
आखि राजाला आपलं िचन पाळािंच लागत आहे.   

पि फियोनाच्या बाबतीत – नतनेच म्हटल्याप्रमािे, “भाग्य 
चांगली गोष्ट आहे, पि मला माझ्या चातुयायिरच अिलंबून 
राहायला आिडले.” 

समाप्त  


